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Decemberben ciSkkent 
a ragályos megbetegedések száma 
Ulttgyi kérdésebről, iskolai átenoeiésekről és <t gazdák ne'iéz helyzetéről tárgyal-

tak a közigazgatási bizottság ülésén 

(A Délmagyarország munkatársától.') A közigaz-
gatási bizottság hétfőn délután tartotta meg dr. 
Algner Károly főispán elnökletével januári ülését, 
amelyen a hivatalfőnökök hivatalaik januári műkö-
déséről számoltak be. A távollévő polgármester 
jelentését dr. ördőgh Lajos tb. tanácsnok ismer-
tette, majd beterjesztette az útügyi bizottság javas-
latát 

a telepekhez vezető utak 
kiépítéséről. A javaslat szerint az útépítésre 950.000 
pengő kell, a költség egyharmadát az állam fedezi, 
kétharmadáról kell az útalapnak gondoskodnia, 
mivel az érdekeltek nem hajlandók semmiféle 
hozzájárulásra. A törvényhatósági útalapnak igy 
körülbelül hatszázhatvanezer pengőről kell gon-
doskodni, ezt az összeget függőkölcsönképen venné 
fel a rendes utalapi jövedelmek terhére. A köz-
igazgatási bizottság a javaslatot vita nélkül el-
fogadta. 

Dr. Tóth Béla főjegyző javaslatára elhatározta 
ezután a bizottság, hogy üléseit ebben az évben 
is minden hónap tizenötödikén tartja meg, fel-
téve, hogy ez a nap nem esik ünnepre. 

Dr. Pálfg József polgármesterhelyettes építési 
ügyeket adott elő, dr. Csonka Miklós adóügyi 
tanácsnok gyógvdijelengedési felebbezéseket He-
gedús Antal árvaszéki elnök pedig az árvaszék 
decemberi működéséről telt jelentést 

A tisztifőorvos a város decemberi 

egészségügyi helyzetéről 
Számolt be. Elmondotta, hogy a ragályos betegsé-
gek szempontjából a közegészségügyi viszonyok 
lényegesen kedvezőbbek voltak decemberben, mint 
az előző hónapban, a megbetegedések száma min-
den vonalon csőkkent, a íiasihagymáz, a roncsoló 
toroklob és a kanyaró is csökkent A difteritisz 
elleni oltások megszervezése folyamatban van. De-
cemberben 104 fiu és 79 leány született, az összes 
születések száma tehát 183, a halálozásoké ezzel 
szemben 162, a szaporodás igy 21. Novemberben 
70 volt 

Dr. Buócz Béla főkapitány helyettes a város köz-
biztonságáról terjesztett elő jelentést, amelyet la-
punk más helyén ismertetünk. A tanfelügyelőség 
jelentését Gombkötő Antal olvasta fel, majd 

az iskolatermek 
idegen célokra való használatának megszorítása 
ügyében terjesztett elő javaslatot: irjon fel a 
bizottság a kultuszminiszterhez és kérje olyan-
értelmű rendelet kiadását, amely szerint a nép-
iskolák tantermeit csak a tanfelügyelő előzetes 
engedélye alapján szabadjon más célra használni. 

Dr. Széli Gyula állást foglalt a tanfelügyelő ja-
vaslata ellen, kifejtette, hogy az iskolatermek hasz-
nálatának megszorítása igen káros hatással járna, 
mert nagyon sok kulturális és közgazdasági vo-
natkozású cél válna igy elérhete'lcnné. Az isko-
lákban tartják meg előadásaikat a tanyai gaz-
dasági egyesületek és ezek az előadások a több-
terinelés elvének népszerűsítését célozzák. 

Hasonló értelemben szólalt fel Vániossg Mihály 
gazdasági felügyelő, majd Hegedűs Antal árva-
széki elnök is. Dr. Pálfg József polgnrmester-
helyettes szintén csatlakozott dr. Széli Gyula ál-
láspontjához azzal, hogy az iskolák használatának 
engedélyezéséhez esetről-esetre kérjék ki a tan-
felügyelő véleményét. 

A közigazgatási bizottság Gombkötő tanfelügyelő 
javaslatával szemben dr. Széli Gyula indítványát 
fogadta el dr. Pálfy József módosításával. 

Oravetz Győző műszaki főtanácsos, az állami 
építészeti hivatal jelentését ismertette. A jelentés 
tudomásulvétele után dr. Aigner Károly főispán 
szólalt fel. Hivatkozott arra, hogy a mult évben 
a kö igazgatási bizottság javaslatára felirati'ag kérte 
a kereskedelmi minisztertől 

az utak fásitásának elrendelését. 
A kereskedelmi miniszter ehez hozzá is járult, 
mivel azonban a földmüvelésügyi minisztérium 
nem tudta rendelkezésre bocsájtani a szükséges fa-
csemete mennyiséget, a terv nem valósulhatott 
meg. A főispán ezért azt javasolta, hogy a bizott-
ság most ismételje meg tavalyi felterjesztését, mi-
vel az utak fásítását az egyre fokozódó autófor-

galmon kívül a selyemtenyésztés előmozdítása is 
indokolja. 

Oravetz főtanácsos elmondotta, hogy most már 
adna a földmüvelésügyi minisztérium facsemeté-
ket, a kereskedelmi miniszter azonban egy-egy 
facsemetéhez csak tizenöt fillért ad kiültetési költ-
ség címén, ez az összeg tulkevés. A saját hatás-
körében már kért a minisztertől erre a célra 
háromezer pengőt, ezt a kérelmét azonban még 
intézték el. 

A bizottság a főisnán javaslatát egyhangúlag el-
fogadta-

Ezután Vámossv Mihálv gazdasági feliurvelő tett 
jelentést 

a mezőgazdaság helyzetéről. 
Elmondotta, hogy a decemberi enyhe időjárás 
egyelőre nem okozott károkat az őszi vetésekben. 
A száraz tél és a hótakaró hiánya azonban könnyen 

veszedelmet jelenthet abban az esetben, ha átmeneli 
nélkül hirtelen nagyobb fagyok következnek. A 
gazdasági felügyelő beszélt ezután a gyümölcsfa-
védelem, az állattenyésztés problémáiról, kijelen-
tette, hogy a gazdasági kérdések iránti érdeklő-
dés állandó fokozódásának igen szomorú oka van. 
még pedig az, hogy a gazdatársadalom válságos 
helyzete kelti fel a gazdákban a vágyat a bajok 
közös összejöveteleken való megbeszélésére. 

Kiss Ferenc miniszteri tanácsos szólalt fel a 
jelentéshez. Kifejtette, hogy a mezőgazdasági kul-
tura fokozásának szempontjából a tanyákon ren-
dezett gazdasági előadásoktól sokat nem leliet 
várni, mert ha a gazdák meg is hallgatják ezeket 
az előadásokat a hallottakat nem alkalmazzák. 
Nem tanács, hanem 

alapos segítség kell a gazdák-
nak. 

Éppen ezért nem vár sokat attól sem, hogy n 
polgármester két gazdászt küldött ki » tanvákra 
a gazdák tanitására. 

Klekner Géza állategészségügyi jelentésével feje-
ződött be a közigazgatási bizottság ülése. A jelen-
tés szerint Szegeden az elmúlt hónapban levág-
tak 312 szarvasmarhát, 307 borjut, 387 juhot és 
bárányt 3826 sertést, 71 lovat 

Kedden tárgyalja a törvényszék a Kalderás-féle 
cigánybanda rablótámadásainak bűnügyét 

(A D é l m a g y a r o r s z á p m u n k a t á r s á t ó l ) 
A szegedi tőrvényszék Gömöry.tanácsa kedden reg-
gel kezdi meg az ismeretes monstre-cigánypör 
tárgyalását. A Délmagyarország a nyár folyamán 
részletesen beszámolt arról, hogy Szeged hatá-
rában egy vakmerő cigánybanda garázdálkodik. 
A fejszével, revolverrel, ásóval felszerelt és 
mindenre elszánt cigányok elsőizben a Keramit-
gyárat támadták meg. Leütötték az éjjeli őrt, 
majd behatoltak az irodahelyiségbe, ahol a kasz-
szát kezdték feszegetni. Eredményt azonban nem 
értek el. Innen a csontgyárba mentek. Itt is az 
éjjeli őrön kezdték. A vaskasszát kocsira rakták 
és kicipelték a szántóföldre és ott szétverték. 
Szerencséjük itt sem volt, mert a kasszában 
csak 8 pengői találtak. A rendőrség ekkor már 
hajszolta őket, de a vakmerő cigányok a követ-
kező éjjel is dolgoztak a Feketeföldeken, Min-
denütt balsors üldözte őket, sehol sem tudtak 

értékes zsákmányra szert tenni. 
Amikor a rendőrség nyomozása erősebb lett. 

felhúzódtak Kistelek felé. Azon a környéken is 
követtek el rablótámadást, de ott sem jártak na-
gyobb eredménnyel. A szegedi rendőrség, dr. Papp 
Menyhért tanácsos vezetése alatt valóságos haj-
tövadászatot tartott a mindenre elszánt és kiéhe-
zett cigányokra. Végül is sikerült egy kivételével 
elfogni a banda tagjait. De amig ez sikerült, több 
nap telt el, katonaságot, lovasrendőröket kellett 
igénybe venni, mert a cigányok erősen fel voltak 
fegyverkezve és a végsőkig el voltak szánva. A 
hajszában az egyik cigánynak a tüdejét lőtték 
keresztül, de a többi is mind szerzett kisebb-
nagyobb sebesülést. 

A keddi tárgyaláson 4 cigány és 2 orgazda 
fog a vádlottak padján ülni. A tárgyalás iránt, 
amelyet két napra tűzött ki a törvényszék, nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. 

Több szabadságot a reklámnak! 
Előadás a kamarában a tisztességtelen versenyről 

(A Délmagyarország munkatársától.) A 
szegedi kereskedc'mi és iparkamara meghí-
vására dr. Szegő Izsó budapesti ügyvéd, aki-
nek a tisztességtelen versenyről szóló törvényt 
tárgyaló munkája a napokban hagyta el a 
sajtót, érdekes előadást tartott vasárnay a 
kereskedelmi és iparkamara közgyűlési ter-
mében. A gyűlés, amelyen többek között meg-
jelent Back Bernát felsőházi tag, Kolb Árpád 
pénzügyigazgató, Elemy Sándor táblabíró, 
Vértes Miksa kereskedelmi osztályéinök, Varga 
Mihály, a kereskedők szövetségének elnöke, 
valamint Szeged közgazdasági és jogászi éle-
tének több kicüaősége, Wimmer Fülöp kama-
rai elnök bevezető szavaival kezdődött, aki 
rámutatott arra, hogy a tisztességtelen ver-
seny kérdése a mai súlyos és nehéz gazdnsági 
viszonyok között, egyike a közgazdasági élet 
legfontosabb kérdéscinek és pedig oly vonatko-
zásban, hogy a kereskedők és iparosok a 
törvény és rendeletek, valamint a joggyakor-
latok tömegében nem tudnak tájékozódni, hogy 
tulajdonképen meddig szabad elmenniök kü-
lönösen a reklám terén. Erre vonatkozóan 
várnak felvilágosítást az előadótól. 

Dr. Szegő Izsó bevezető szavaival kijelen-

tette, hogy a nem száraz törvénymagyará-

zattal, hanem a budapesti kereskedelmi és 

iparkamara választott bírósága és zsűrije, to-

vábbá a Kúria joggyakorlatának rmcrlrtése 

utján óhajt szólni a tisztességtelen verseny-

ről szóló törvény egyes rendelkezéseiről. Ér-

dekesebbnél érdekesebb jogeseteket vonulta-
tott fel a közönség előtt. Magyarázatát adta 
annak, hogy a törvény és a joggyakorlat ér-
telmében mi értendő tisztességtelen verseny 
alatt. Rámutatott arra, hogy különösen az 
ujabb időben a nehéz gazdasági viszonyok 
szülte kényszerűség folytán egyes vállalko-
zások és üzemek különböző ajándékokkal lát-
ják el vevőiket bizonyos értékű vásárlások 
után. Ismertette azt is, hogy egyidőben n 
budapesti kereskedelmi és iparkamara válasz-
tott bírósága megengedhetőnek tartotta ez 
ajándékozásokat, amikor azonban ezek elhara-
póztak, gátat vetett es sérelmes gyakorlatnak, 
kimondván, hogy 

az ajándékozás szabad ugyan, de az 
ajándékozást nem szabad az üzletvitel 

alapjává lenni. 

Ismertette ezután a tisztességtelen verseny-

nek a kartelekre és a bojkottra vonatkozó 

részét. Előadta, hogy a jelenleg érvényes 

birói gyakorlat a karteleket a versenytör-

vény alapján általában védelemben részesíti 

és csak ott tagadja meg tőlük a birói segítsé-

get, ahol a kartel a közérdekkel ellentétben 

van. 

A bojkott csak akkor megengedett 
ha nem támadás hanem io'jos őnvé* 

delem 

célját szolgálja valamely; .versenytárssal szem-


